
                                           REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

pt.” Boże Narodzenie w moich oczach „ 

 
 ORGANIZATORZY: 

• Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna 

• Rydzyński Ośrodek Kultury 

 

CEL IMPREZY: 
• Inspiracja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Rydzyna. 

• Wywoływanie i utrwalanie przeżyć emocjonalnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 

• Radość i satysfakcja z własnego tworzenia. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
• W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna. Uczestnik może przedstawić 1 pracę, która 

musi być opatrzona na odwrocie kartką informacyjną zawierającą dane: imię i nazwisko, wiek, 

miejscowość lub dane placówki patronującej oraz nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego prace 

wykonano. 

• Przedstawione prace muszą mieć format A3  

• Prace należy oddawać nie oprawione.  

 

OCENA: 
• Oceny dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu w kategoriach wiekowych: do 6 lat, 7 

– 12 lat, od 13 – 16 lat, pow.16 lat. 

• Komisja w ocenie zwróci szczególną uwagę na: zgodność prac z tematem konkursu, samodzielność ich 

wykonania, indywidualne podejście do tematu, pomysłowość, dobór materiałów oraz estetykę prac. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 
• Prace nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność organizatorów 

konkursu. Pozostałe prace można odbierać w terminie do 2,5 tygodni od otwarcia wystawy, tj. do 31 

grudnia 2021r.  

Po tym terminie organizator komisyjnie usunie dane osobowe dzieci, które nie odebrały swoich prac.  

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i wykorzystania prac w celach informacyjnych 

związanych z konkursem bez dodatkowych honorariów autorskich. 

• Organizator konkursu opublikuje wyniki podając imię i nazwisko osób nagrodzonych na facebooku ROK. 

• Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z dnia 

4.5.2016).Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie fecebookowej Rydzyńskiego 

Ośrodka Kultury oraz w galerii w siedzibie ul. Rynek 7, Rydzyna.  

• Na konkurs nie należy nadsyłać prac zbiorowych oraz wykorzystujących gotowe elementy typu kartka 

świąteczna, widokówka, zdjęcie. 

• Prace należy składać w Rydzyńskim Ośrodku Kultury w godzinach od 800 - 1500, Rynek 7, 

64-130 Rydzyna. 

• Termin składania prac mija 30  listopada 2021 r. Podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy 

połączone z wręczeniem nagród nastąpi 13 grudnia 2021 r.  o godzinie 13.00 w sali widowiskowej ROK. 

• Wystawa pokonkursowa eksponowana będzie do dnia 07 stycznia 2022 r.  

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.  

• Wszelkie zapytania odnośnie regulaminu udziela komisarz konkursu Joanna Jasińska  

pod nr tel. 65 5380-583 . 

 

 

Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, uszkodzone, z odklejającymi się elementami, pogięte i 

nieestetyczne nie będą przyjmowane i oceniane. 


